Fastighetsbeteckning

ANSÖKAN (ANMÄLAN)
TILL VÖRÅ KOMMUNS
BYGGNADSTILLSYN
Bygglov

Åtgärdstillstånd

Åtgärdsanmälan

Byggnadsplaneringens svårighetsgrad

AA

A

1. Byggplats

B

Tillståndsnummer
Mottagare och datum

Rivningslov

Tillstånd för miljöåtgärder

Konstruktionsplaneringens svårighetsgrad

C

AA

A

B

VVS-planeringens svårighetsgrad

C

AA

Kommun / Stad

Kommundel

Tomtens /
Fastighetens nummer

Byggplatsens
areal

A

B

C

Kvarter / By /
Allmänt område
Hela
fastigheten

Outbrutet
område

Postadress

2. Sökande
Byggplatsens ägare
eller innehavare.
Omsorgsplikt för den
som inleder ett
byggprojekt:
se ByggBestS

Sökandens namn

Personnr/FO-nr

Postadress

Telefonnummer

Sökandens namn

Personnr/FO-nr

Postadress

Telefonnummer

E-post

3. Huvud- och
byggprojekterare
Se skyldigheter och
kompetens
ByggBestS

Huvudprojekterarens
namn

Utbildning

E-post

Erfarenhet

Plats och datum

Huvudprojekterarens underskrift
och namnförtydligande

4. Debitering av
avgift

Namn på den som
debiteras

Faktureringsadress

5. Ombud

Ombudets namn

Postadress

med rätt att korrigera
ansökan

Telefonnummer

E-post

6. Byggprojekt
eller åtgärd

Ny
Utvidgning
Ändring av användReparationsbyggnad
ningsändamålet
och ändringsarbete
Välj projekttyp och fyll
Redogörelse för byggprojektet och byggnadens huvudsakliga användningsändamål:
i uppgifterna.
Projektets omfattning
(t.ex. våningsyta)
skall också anges i
situationsplanen eller
i en bilaga.

Telefonnummer

Rivning

Annan
åtgärd

Byggrätt

Ny volym

Använd
våningsyta

Nya
bostäder

Yta som
skall rivas

Antal
våningar

Ny
våningsyta

Yta som
ändras

Total yta

Brandklass

Lagakraftvunnen detaljplan

Utarbetande/ändring av detaljplanen pågår

Generalplan

Byggförbud gäller på byggplatsen

8.
Undantag från
bestämmelserna
och motiveringar

Inga undantag från planen eller bestämmelserna

Redogörelse för undantagen finns i separat bilaga

9. Säkerhet

Sökanden anhåller om rätt att påbörja byggnadsarbetet innan
beslutet om tillståndet har vunnit laga kraft (MBL 144 §).

10. Utlämnande av
uppgifter

Kommunens tillståndsregister får lämna ut personuppgifter i form
av en kopia eller en utskrift eller i elektronisk form för
direktmarknadsföring och för opinions- eller
marknadsundersökningar (16 § 3 mom. i offentlighetslagen).

7. Plan som gäller
för byggplatsen

11. Beslutet
tillställs
12. Sökandenas
underskrifter

P1

P2 P3

Plan saknas

Undantag jämte motiveringar:

Per post

Till
sökanden

Till
ombudet

Säkerhetens
belopp

Mina personuppgifter får inte i någon form lämnas ut ur kommunens
tillståndsregister för direktmarknadsföring eller för opinions- eller
marknadsundersökningar (30 § i personuppgiftslagen).

Till huvudprojekteraren

Till den
som debiteras

Datum och plats

Underskrift av
samtliga sökande, om Underskrift och namnförtydligande
inte blanketten
undertecknas av ett
ombud med fullmakt.

EUR

Underskrift och namnförtydligande

